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Kyrkorna och uteliggare i Sverige
Inga Johansson
Samordnare för Kyrka och Samhälle, Equmeniakyrkan.
E-post: Inga.Johansson@equmeniakyrkan.se.

Världen har flyttat till Sverige. Den
fattigdom som vi i Sverige trodde att
vi lämnat bakom oss är tillbaka. Varje
dag möter vi fattiga människor, händer som sträcks emot oss, ögon som
vädjar. Vi är inte vana att se fattigdomen så nära inpå oss och vi berörs
starkt och vi vet inte hur vi ska hantera de fattiga vi möter och inte heller de starka känslorna som väcks till
liv inom oss. Vi förfasas över tiggarnas situation och det ovärdiga liv de
tvingas leva. Reaktionerna är många
och blandade – medkänsla, solidaritet, ilska och frustration. Det finns
också uttryck för rasism och hat.
Vi har alla stått handfallna inför
den nya fattigdomen som flyttat till
Sverige. Det gäller för beslutsfattare på regeringsnivå, kommun- och
landstingsnivå, myndigheter av olika
slag och det gäller även för kyrkor
och frivilligorganisationer. Vi har
alla ställt ungefär samma frågor. Hur
ska vi förhålla oss till tiggare? Vad
kan vi göra för dem som kommer hit?
Vem har ansvaret? Hjälper det att vi
ger pengar? Är det inte bättre att förbjuda tiggeri? Kommer det fler om vi
ger stöd? Det råder delade meningar
om vad som kan och bör göras, också
inom kyrkorna.
Vi har alla famlat men jag tror att
kyrkorna tillsammans med flera andra
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frivilligorganisationer var först ut på
banan med insatser och har banat väg
för att få kommuner och beslutsfattare att se de stora behov av insatser
som behövs för att förändra förhållanden för de fattiga som kommer hit.
Företrädare för kyrkor och samfund har skrivit i media, gjort uttalande och uppmanat Sveriges kommuner, regering och riksdag att förbättra
situationen för EU-migranter.
Många församlingar har på den
lokala orten tillsammans med frivilligorganisationer och enskilda gått
samman och inbjudit beslutsfattare i
kommunen till samtal för att påverka
och få till stånd olika typer av stöd
och insatser för fattiga EU-migranter.
På flera orter har församlingar och
organisationer inbjudit till konferensdagar för att belysa problematiken
och inhämta kunskap och inte minst
för att rådgöra med varandra kring
hur samverkan kan komma ske för
att tillsammans kunna göra lokala insatser. Lokala nätverk har bildats för
att sprida exempel på insatser och för
att samla resurser för att på olika sätt
kunna påverka och förändra situationen för fattiga EU-migranter här i
Sverige men också för långsiktig förändring i hemländerna.
Det har varit svårt att kartlägga alla
insatser som görs i församlingar då
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det hela tiden är allt fler som startar
insatser av olika slag. Det vi vet är att
det är många församlingar som arbetar med stöd och att det i första hand
handlar om lokala basinsatser som
mötesplatser, mat, kläder, möjlighet
till dusch och tvätt av kläder. Rådgivning och socialt stöd. När det gäller
boende har det varit svårare men det
finns det olika exempel på boende
runt om i landet. I Stockholm har
Stockholms stad initierat projektet
Vinternatt 2 där församlingar öppnat
sina kyrkor för natthärbärge och detta
i samverkan med Ny Gemenskap och
Röda korset som samordnat volontärer. I Göteborg har församlingar upplåtit plats för husvagnsuppställning i
samverkan med Räddningsmissionen.
Stadsmissionen och Frälsningsarmén
har också erbjudit tillfälliga boende i
Göteborg. I Karlstad har kommunen
på kyrkornas initiativ och begäran
placerat baracker för boende där kyr-

korna bistått med olika form av stöd.
Det finns också exempel på enskilda
församlingsmedlemmar som upplåter
hem och sommarstugor eller husvagnar för tillfälligt boende. På flera
platser runt om i landet har Stadsmissionen – Crossroads och Frälsningsarmén öppnat sociala center
och mötesplatser för EU-migranter. I
Malmö har Stadsmissionen fått stöd
via Malmö Stad och en lokal ställts
till förfogande för mötesplats och
många från kyrkorna är aktiva. Det
är inte bara i stora städer som insatser
från kyrkorna sker utan även på mindre orter och genomgående är att det
oftast sker ekumeniskt och i samverkan med frivilligorganisationer och
i flera fall med stöd från kommuner.
Engagemanget i kyrkorna för fattiga EU-migranter är stort och från
volontärer/frivilligarbetare uttrycks
att mötena med den andre känns meningsfulla och gör något både med
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den som är volontär och den man möter. Att möta den andra med respekt,
se varandra i ögonen och säga hej kan
göra all skillnad i världen för den som
kommit hit till ett främmande land,
lämnat sina barn hemma och som här
lever med en ständig rädsla för att bli
påhoppad.
Genom alla dessa praktiska insatser som görs runt om i Sverige kan vi
tillfälligt lindra nöden, men än mer
angeläget är det att hitta sätt att påverka och förändra för romer i sitt
hemland. Både kyrkor och frivilligorganisationer har samarbetspartners
i hemländerna som bedriver utvecklingsprojekt, skola och utbildning för
romer och vi rekommenderar att för
långsiktig förändring ge direkt stöd
till dessa lokala projekt i Rumänien
och i Bulgarien. Det är där som förändringen måste ta sin början.
För att en långsiktig förändring
ska komma till stånd i hemländerna
krävs ett brett samarbete och politiska beslut på EU-nivå och nationellt i
hemländerna, Rumänien och Bulgarien. Kyrkorna finns genom europeiska samarbetsorgan aktiva i politiskt
påverkansarbete och dialog med beslutshavare på EU-nivå.
Att världen har flyttat till Sverige påminner oss om att så här ser
vår värld ut. En stor del av världens
befolkning lever i fattigdom under
mycket svåra förhållanden. Tiggarnas utsträckta händer påminner oss
om att vi, människor tillsammans,
har ett medansvar för utvecklingen i
vårt samhälle och i vår värld.
Att stå på den utsatta människans
sida och kämpa för mänsklig värdighet, visa omsorg och medmänsklig386

het är kärnan i det kristna budskapet.
Kyrkans uppgift är alltid att värna
människovärdet och att visa medmänsklighet mot sin nästa. Vi har ett
ansvar att ta vara på vår syster och vår
broder. Alla människor är skapade till
Guds avbild och har rätt till ett liv i
värdighet. Grundläggande rättigheter
måste gälla för alla människor. Diskriminering och förtryck är aldrig acceptabelt!
Låt oss tillsammans fortsätta att
kämpa för mänsklig värdighet och ett
samhälle och en värld öppen för alla,
med samma rätt till ett värdigt liv för
varje människa, oavsett vem hon är.

Referenser:
Information om Equmeniakyrkans stöd till projekt i Rumänien och Bulgarien: http://equmeniakyrkan.se/var-mission/kyrkan-i-varlden/
migration-och-mangfald/projekt-for-stod-tillromer-i-rumanien/
Råd gällande stöd till EU-migranter: http://equmeniakyrkan.se/blog/equmeniakyrkan/eu-migranter-vad-gor-vi-och-hur/
Equmeniakyrkan, bildad 2011. Bildarsamfund:
Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. http://
equmeniakyrkan.se/om-oss/
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Annonsering i smt
En annons i Socialmedicinsk tidskrift når många olika grupper av intresserade och
medvetna läsare. Som annonsör finns det möjlighet att annonsera både i tidskriften
och på hemsidan. Genom att många av prenumeranterna är bibliotek och institutioner når tidskriften ut till en avsevärt bredare läsekrets än vad som indiceras av
antalet prenumeranter. Bland dessa läsare finns allmänhet, tjänstemän i kommuner
och landsting, politiker, personer som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg,
studenter och forskare vid universiteten m fl.
Annonspriserna för annons i tidskriften år 2015 följer nedan, moms och eventuella
kostnader för sättning och repro tillkommer:
• Helsida baksida omslag 165 x 242 mm
7000 kr
• Helsida insida av omslag 			
5000 kr
• Helsida inlaga 				
4000 kr
• ½ sida 					
3500 kr
• ¼ sida 					
2000 kr
För tryckta annonser kan 4-färg fås på omslaget mot kostnadstillägg. Normalt trycker
vi inlagan i svart och omslaget i svart + dekorfärg.
För frågor om och beställning av annons i tidningen eller på hemsidan kontakta:
redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se
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